Sensommarresa till Varberg
Lördag 25 augusti 2018 07.30
Vi besöker familjen Fryles trädgård innan de stänger och beger
sig till Grekland. När vi är klara med trädgårdsbesöket äter vi
lunch på restaurang Västerport i Varberg. Efter lunchen åker vi
till plantskolan i Träslöv. Vi inleder med ett kortare föredrag
om prydnadsgräs och bambu innan vi shoppar loss.. Fika på
nervägen tar du med, på hemvägen har vi ”bussfika”.
Pris: 350 kronor
Anmälan till Birgitta Svanberg 0703-461688 senast 17 augusti
OBS: Resan ställs in om det blir färre än 30 anmälda.
Samling: Huskvarna ”gamla” bibliotek 7.30, hemma c:a 18.00

Beskär buskar och träd *
Måndag 10 september 2018 18.00
Kerstin Lundgren från Grön design i Värnamo lär oss att
beskära buskar och träd både i teori och praktik.
Klä dig för att vara ute. Ta med din sekatör!
Adress: Plats meddelas senare

Ett år i våra båda trädgårdar
Måndag 15 oktober 2018 19.00 *

Annika Herdersson från Furets plantskola i Örby berättar
om sina trädgårdar och visar bilder. Hon pratar om
perenner, planering och plantering.
Annika driver sedan 1986 Furets plantskola. Plantskolan
inriktar sig på ett annorlunda sortimentet, både bland
buskar, träd och perenner.

Att göra fina advents- och jularrangemang
Måndag 26 november 2018 19.00 *
I år kommer vi att få inspiration av Blomsterlandet inför
kommande advent och jul. Vi får tips om hur vi kan göra fina
grupper och andra dekorationer inför de stundande helgerna.
De grupper som görs kommer att lottas ut under kvällen.

Årsmöte
Måndag 28 januari 2019 19.00 *
Dags för årsmöte igen! Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar
byter vi fröer, böcker och tidningar. Ta med det du själv inte
längre har användning av och byt till dig något ”nytt”.
Vi tittar på bilder från året som har gått och har lotteri med fina
vinster.

Medlemsinfo
Medlemsavgift 100 kronor per år och hushåll. Inbetalas på bankgiro 5052-8702. Glöm inte att uppge namn
på inbetalningskortet.
Läs mer om Huskvarna trädgårdsförening på vår hemsida, www.huskvarnatradgardsforening.se
Skicka in din e-postadress till info@huskvarnatradgardsforening.se så får du våra utskick, påminnelser mm
på mail.
* Våra föreläsningar hålls i Equmeniakyrkan, Vintergatan 9 i Huskvarna på måndagar 19.00 om annat ej
anges.
För att underlätta hanteringen av pengar inom föreningen kommer avgiften för entré inkl fika att vara 40
kr för medlem, 60 kr för icke medlem. OBS endast sedlar! Det går även att betala med Swisch på nummer
123 199 88 06.
Ta gärna med saker du har hemma som vinster till våra lotterier.
Använd din namnskylt vid alla våra möten så att vi lär känna varandra bättre!

Huskvarna trädgårdsförening får stöd av Fritidsförvaltningen inom Jönköpings kommun.
Blomsterlandet sponsrar våra lotterier.
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